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ВСТУП

Filming for human rights can be dangerous. It can put you, the people you are 
filming and the communities you are filming in at risk. Carefully assess the risks 
before you press «record.»

МЕТА

ЧАСТИНА I.

Метою цього розділу є ознайомлення вас з базовими поняттями юридичних доказів – 
визначення, джерела, цілі та характеристики – щоб ви могли краще оцінити, чи ваше відео 
має потенціал ефективно бути доказом.

Щоб це зробити, ми почнемо з Практичного Прикладу, який демонструє, чому важливо 
дивитися на зроблений вами запис об’єктивно. Решта розділу поділена на наступні частини: 

Визначення, Категорії та Джерела Доказів

ЧАСТИНА II. Призначення Доказів

ЧАСТИНА III. Характеристики Юридичних Доказів

«Докази є найбільш важливою частиною розслідування. Якщо слідчий не може знайти та 
задокументувати докази, він чи вона не може розкрити правду…»

- Дермот Грум, Процесуальний Юрист та Професор, Юридична Школа Дікінсона, Університет Штату Пенсільванія.

Метою збору доказів є правильна реконструкція того, що трапилося під час інциденту, коли 
порушені права людини, щоб ви, разом із слідчими, юристами, суддями та, в загальному, 
зі світом могли притягнути порушника до відповідальності, звільнити безпідставно 
обвинуваченого чи знайти вирішення порушень економічних, соціальних та культурних прав. 
Іноді версія події, що базується на фактах, не є подією, про яку ми сподівалися розказати. Як 
захисники прав людини ми повинні бути готові до того, щоб з’ясувати правду, навіть якщо 
ми виявимо, що правда не відповідає нашому початковому уявленню про подію.

УСЕ ПРО ДОКАЗИ 
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ВІД ГУТИ ДО БХОПАЛУ

ЧАСТИНА I: НАЗИВАЙТЕ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ

ГУТА, СИРІЯ

БХОПАЛ, ІНДІЯ

Групі правозахисників, які були добре поінформовані про стверджуване застосування 
хімічної зброї в передмісті Гути, Сирія, 21 серпня 2013 року, запропонували подивитися 
відеозаписи наслідків застосування хімічної зброї та порівняти ці записи з наслідками 
технологічної катастрофи, що сталася 3 грудня 1984 року в Бхопалі, Індія, коли хмара 
токсичного газу вирвалася з заводу пестицидів Уніон Карбід, вбивши тисячі людей. 
Переважна більшість глядачів до перегляду відеозапису не знала про інцидент в Індії.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей запис містить графічні зйомки, які можуть бути не рекомендовані 
для деяких глядачів: 

http://bit.ly/Ghouta_Bhopal

Цей відеозапис 
тривалістю 

2,5 хвилини поєднує 
зйомки з Гути та 

Бхопалу. Спочатку 
він показує жертви 

з Гути, які страждають 
від задухи та 

неконтрольованого 
скорочення м’язів, 

випускають піну 
з рота та рідину з носа 

та очей і вмирають. 
Потім він показує 

людей з Бхопалу, які 
мають дуже схожі 

симптоми. Дивіться 
відеозапис:

[ГРАФІЧНИЙ 
МАТЕРІАЛ]

bit.ly/Ghouta_Bhopal

ЗМІСТ 
ВІДЕО

http://bit.ly/Ghouta_Bhopal
http://bit.ly/Ghouta_Bhopal
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Коли йдеться про аналіз відеозапису як доказу, ми повинні абстрагуватися 
від нашого зовнішнього знання та припущень і думати критично про те, 
що відеозапис дійсно показує та доводить.

ПІДСУМОК 

Правозахисникам потім поставили запитання «Що доводить цей відеозапис?». Загалом 
вони відповіли, що відеозапис був доказом хімічних атак в Сирії та схоже на якесь 
отруєння в Індії. Вони були праві щодо Індії, але помилялися щодо Сирії.

Помилку у відповіді щодо Сирії можна зрозуміти. Правозахисники знали додаткові 
деталі щодо інциденту в Сирії з широкого висвітлення в медіа стверджуваного 
застосування хімічної зброї і відповідно зробили припущення щодо того, що доводить 
відеозапис.

Однак після обговорення вони погодилися, що самі по собі відеозаписи зовсім не 
доводили застосування хімічної зброї. Відеозаписи лише показували, як сотні людей 
в Гуті та Бхопалі страждають від якогось масованого повітряного отруєння, яке, 
здавалося, діяло на кожного – від малого до старого. Зображення не доводить, що 
відбулося отруєння. Зображення також не показує нам, як вірогідні отруєння сталися, 
чому вони сталися та хто відповідальний. Хоча відеозаписи не дають відповіді на ці 
критичні питання, вони містять дорогоцінні вказівки для визначення того, що сталося 
в обох ситуаціях.
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ЧАСТИНА І
ВИЗНАЧЕННЯ, КАТЕГОРІЇ ТА ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ 

ВИЗНАЧЕННЯ ДОКАЗІВ
В широкому сенсі доказ це будь-що, що може надати інформацію про подію, яка розслідується. 
Докази можуть міститися в багатьох джерелах, як ми незабаром побачимо. Однак юридичний 
доказ визначається як «інформація, допустима в суді» або «доказ, що може бути використаний 
в суді». Це означає, що інформація відповідає ряду стандартів для допустимості, які ми 
обговоримо далі в частині ІІІ.

КАТЕГОРІЇ ДОКАЗІВ
Докази, що використовуються в кримінальних справах, підпадають під дві категорії:

Категорія 1
Докази щодо злочину – це релевантна і надійна інформація про те, що трапилося – 
який злочин вчинено, проти кого, коли та де. Відеодокази щодо злочину можуть 
містити зйомки, наприклад, нападу на особу, знищення майна, поранення потерпілих, 
масове захоронення, як війська конфісковуюгуманітарну допомогу та інше.

Категорія 2
Докази причетності – це релевантна та надійна інформація, яка допомагає 
довести відповідальність за злочин. Іншими словами, вони допомагають довести, 
хто вчинив злочин та як вони це зробили (наприклад одиночний злочин, змова, 
пособництво та співучасть або відповідальність за організацію). Це може включати 
зйомку військового транспорту, уніформи, значків на уніформі, зброї, військових 
офіцерів, злочинців, які тренують свої війська, промови, в яких підозрюваний 
визнає, що він чи вона командували військами, які вчинили злочин і так далі.

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Міжнародні кримі-
нальні трибунали роз-
глядають справи щодо 

осіб, найбільш відпо-
відальних за злочини. 
Ці підозрювані часто 

знаходяться далеко 
від місць, де вчинені 

злочини. Докази при-
четності допомагають 
поєднати віддаленого 
злочинця до злочинів 

на місці. Для додат-
кової інформації, 

дивіться «Доведення 
відповідальності: 

докази причетності до 
злочину»

vae.witness.org/uk/
відео-як-доказ/

https://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/
https://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/
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ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ

ФІЗИЧНІ

Докази одержуються з шести основних джерел:

Обєкти, які можуть надати інформацію щодо подій.
Приклади: Ящики від ракет, резинові кулі, синці на тілі жертви, каністри від сльозогінного 
газу, сліди крові на місці злочину, сліди шин в грязюці або зразки нафти, що досягла берегу 
після прориву труби.

СВІДЧЕННЯ
Письмові або усні показання жертв або осіб, які їх знають, свідків, 
підозрюваних, експертів, слідчих та інших. Показання можуть бути 
записані на папері, диктофоном або відеокамерою. Рішення опитати 
свідка під відеокамеру складне. Більш детально дивіться «Показання: 
відеозйомка свідчень» на vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/. 

Приклади: Інтерв’ю з власником магазину, який керував магазином, 
коли його пограбували, заява чоловіка жінки, яка стала жертвою 
сексуального насильства, або опис слідчим своїх знахідок на місці 
злочину.

СУДОВИЙ АБО ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ
Судово-медична експертиза та технічний аналіз майже завжди є 
поєднанням фізичних доказів та свідчень, оскільки аналіз зазвичай 
робиться у вигляді звіту експерта, який базується на його або її 
висновках щодо фізичних доказів.
Приклади: Звіти щодо рівня токсичності води у селі після 
стверджуваного отруєння, кількість згорілих будинків на базі 
супутникових знімків та записів, тип застосованої зброї на підставі 
зони ураження, чи були сліди хімічної зброї на ящиках від ракет, 
оцінений об’єм розлитої нафти, оцінена кількість біженців та інше. 

https://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/
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ВІД ЕКСПЕРТА 

ДОКУМЕНТИ
Паперові або цифрові записи.

Приклади: Письмовий та підписаний наказ 
військового командира, повідомлення військ з поля 
бою, медичні записи, список телефонних дзвінків, 
вахтові журнали, банківські виписки та інше.

ВІДКРИТІ ДЖЕРЕЛА
Інформація, отримана з публічних платформ.

Приклади: Статті в газетах, телевізійні випуски 
новин, звіти правозахисних організацій, пости 
в соціальних медіа, включаючи Фейсбук, Твіттер, 
Ю-Тюб та інші.

ЗОБРАЖЕННЯ
Будь-які візуальні дані, які надають інформацію для 
слідчих.

Приклади: Відеозапис використання бойових 
набоїв на протестах, фотографія повідомлення про 
виселення, детальна карта масового поховання та 
інше.

«На рівні із ДНК, демократизація збору доказів універсальною камерою ... 
мобільного телефона ... є величезною подією в тому сенсі що має потужній 
потенціал для справжнього правосуддя...»

–Ларі Краснер, адвокат з захисту, Пенсільванія, США
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УСЕ ПРО ДОКАЗИ

НАЛЕЖНИЙ ВІРОГІДНИЙ
ДОПОМАГАЄ ДОВЕСТИ ЕЛЕМЕНТ 

ЗЛОЧИНУ АВТЕНТИЧНИЙ

ВАГОВИЙ МОЖЛИВО ВЕРИФІКУВАТИ

НЕУПЕРЕДЖЕНИЙ ОХОРОНА РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ  
ПРИ ЇХ ПЕРЕДАЧІ

В КОНТЕКСТІ

СУДОВИЙ/ 
ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ

ВІДКРИТІ  
ДЖЕРЕЛА 

ДОКУМЕНТИ

СВІДЧЕННЯ

ЗОБРАЖЕННЯ

КОНТЕКСТНИЙ

ПІДКРІПЛЮЮЧИЙ

PRIMA FACIE

ПЕРВИННИЙ

ПРИЧЕТНІСТЬПРО ЗЛОЧИН

ВИПРАВДУВАЛЬНИЙ

ОБІЗНАНІСТЬ 

РЕПУТАЦІЯ ОСОБИ

НЕПРЯМИЙ 

ДОКАЗ

ПОТЕНЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ

ЦІЛІ ДОКАЗІВ
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ЧАСТИНА II
ЦІЛІ ДОКАЗІВ
Так само як відеозапис може походити з різних джерел, він також може служити ряду цілей 
при складанні вами повної та чесної історії подій. Окрім цього, враховуйте, що один і той же 
відеозапис може слугувати кільком різним цілям.

Ось короткий перелік різних способів, як відеозапис може допомогти вам забезпечити 
відповідальність, після чого слідує Практичний Приклад, який це ілюструє. Для збирача 
доказів найважливіше зрозуміти принцип того, що відеозапис служить різним цілям – це 
допоможе вам здогадатися, куди направити камеру для того, щоб зняти найбільш корисні 
кадри. Немає необхідності знати кожну з цілей в деталях.

Початкова інформація, що вказує на злочин та дозволяє 
зробити мотивований здогад щодо того, що могло трапитися. 
Однак самої інформації недостатньо для визначення, чи 
мав місце злочин. Необхідно додаткове дослідження, щоб 
встановити, чи потрібно розпочати слідство. 

Приклади: Репортаж, що показує знищення цивільних 
шкіл, поранення та жертви з причин, які ми не бачимо на 
відеозаписі, танки, що їдуть по вулицях та стріляють по 
кварталах, що виглядають жилими, авіаудари і тому подібне. 

Інформація, що дозволяє встановити або припустити 
ключовий факт, поки він не буде спростований. 

Приклади: Зйомки здійснення тортур, відеозапис військового 
командира, який вихваляється, що він має фактичне 
командування над своїми військами; зображення дитини-
солдата, який не може бути старше 15 років.

ПЕРВИННІ ДОКАЗИ

ПРЯМІ ДОКАЗИ PRIMA FACIE
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ПІДКРІПЛЮЮЧІ ДОКАЗИ
Інформація, що підтримує або підтверджує існуючі докази; 
також називається інформація на підтвердження.  

Приклади: Зйомки травм, що підтверджують медичний 
висновок, відеозапис військового тренування дітей, що 
підтверджує військові записи, що документують вік, або 
зйомки госпіталю, зруйнованого повітряними ударами, що 
підтверджують свідчення очевидця, надаючи деталі обстрілу.

MED. EXAM REPORT

Інформація, що дозволяє зробити 
мотивований здогад щодо намірів 
злочинця, які повинні надалі бути 
підтверджені. 

Приклади: Відеозапис тіла з сильними 
травмами, спричиненими побоями, 
вірогідно вказує на намір завдати сильного 
болю. Зображення масових захоронень 
жертв, що були застрелені із зав’язаними 
руками, вказує на намір вбити.

КОНТЕКСТНІ ДОКАЗИ

НЕПРЯМІ ДОКАЗИ

Інколи контекст потрібно довести. Наприклад, особу не 
можна засудити за вбивство як військовий злочин, якщо 
не буде доведено, що вбивство трапилося в контексті 
збройного конфлікту. За відсутності такого контексту це не 
військовий злочин, а просто вбивство. В інших випадках 
контекстні докази не є обов’язковими, але вони можуть мати 
значення для ілюстрації того, що трапилося. Такі контекстні 
докази дозволяють судді або присяжним краще зрозуміти 
атмосферу, географічне місцезнаходження або політичний 
клімат, в якому сталися події.

Приклади: Зйомки життя міста до конфлікту, учнів, що йдуть до школи до або після авіаудару, госпіталю 
до того, як його захопив військовий персонал, включаючи появу антен та параболічних антен; зйомки 
забезпечення водою до та після її отруєння, фізичних наслідків зміни клімату для общини, недостатності 
базових потреб в господарствах, військових конвоїв або промов військових напередодні конфлікту.

med report
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Інформація, що показує моральні 
якості особи, загальну природу, 
риси, характеристики та репутацію 
в общині.

Приклади: Відеозаписи, що 
показують, як обвинувачений вчиняє 
інші злочини, за які його чи її не було 
піддано судовому переслідуванню, як 
він чи вона турбується про сім’ю або 
виконує волонтерську роботу в його 
чи її общині.

Інформація, що доводить отримання інформації військовим командиром або цивільним лідером, яка 
доводить, що вони знали – або мали знати – що люди під їхнім командуванням вчиняють злочини.

Приклади: У телевізійних новинах транслюють відеозаписи тортур, недержавні організації постійно 
поширюють відеозаписи, що показують злочини, записані на відео публічні заяви перебіжчиків.

ДОКАЗИ ОБІЗНАНОСТІ

ДОКАЗИ РЕПУТАЦІЇ ОСОБИ

Інформація, яка допомагає довести, що обвинувачений 
невинний або не мав наміру вчинити злочин.

Приклади: Зйомки камери спостереження, на яких видно, 
що хтось інший вчиняє злочин; запис з підтвердженими 
відомостями про час та дату, на якому видно, що в момент 
вчинення злочину підозрюваний знаходиться в іншому місці.

ВИПРАВДУВАЛЬНІ ДОКАЗИ

Для ілюстрації різних цілей, для яких може слугувати відеозапис, та як він працює разом із іншими 
джерелами доказів, давайте переглянемо, як Місія ООН по Розслідуванню Підозрюваного Використання 
Хімічної Зброї в Сирії зібрала разом часткову інформацію з різних джерел доказів, щоб довести ясними та 
переконливими доказами, що хімічна зброя була використана проти цивільних осіб в Гуті.

Security cam time stamp

http://www.un.org/disarmament/content/slideshow/Secretary_General_Report_of_CW_Investigation.pdf
http://www.un.org/disarmament/content/slideshow/Secretary_General_Report_of_CW_Investigation.pdf
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Як ми бачили в Частині І Практичного Прикладу по Гуті, хоча відеозаписи з Гути, Сирія, та 
Бхопалу, Індія, не доводять, що було вчинено злочин, відеозаписи збудили увагу світової 
спільноти, що щось було зовсім погано. В обох цих випадках відеозаписи слугували тим, що 
називається первинними доказами. Світ дізнався, що можливо було вчинено злочин, коли він 
побачив у кількох відеозаписах1 велику кількість людей, що страждали від симптомів, схожих 
на отруєння – обмежене дихання та невільні спазми м’язів, піна з рота, виділення рідини 
з носів та очей, та смерть. У випадку Гути відеозаписи змусили ООН направити команду 
слідчих для встановлення того, що трапилося.

На місці слідчі ООН зібрали та зробили тести зразків крові та сечі жертв. Зразки дали 
позитивні результати на газ Зарін. Ці зразки надали однозначні докази використання Заріну. 
Юристи називають це прямими доказами prima facie, тому що вони встановлюють ключовий 
факт – використання газу. Однак це не встановлює, чи отруєння було навмисним чи ні.

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
ВІД ГУТИ ДО БХОПАЛА: РОЛЬ ВІДЕОЗАПИСУ 
В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ
ЧАСТИНА II: Відеозапис Є Лише Однією Частиною Системи Доказів

ЗА
КО

Н

ВІДЕОКАДРИ
ПРОБИ 
СЕЧІ МЕДИЧНІ 

ОБСТЕЖЕННЯ

АНАЛІЗ 
ЗБРОЇ

ТЕХНІЧНИЙ 
АНАЛІЗ

ПРОБИ 
КРОВІ

СВІДЧЕННЯ 
СВІДКІВ

https://blog.witness.org/2013/09/on-the-human-rights-channel-a-year-of-citizen-video-from-syria/
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ПІДСУМКИ 
По‑перше, слідчі, аналітики та юристи доводять свою правову позицію шляхом 
складання разом різних джерел доказів для різних цілей, що дозволяє їм 
скласти повну картину того, що трапилося. У цьому випадку слідчі ООН змогли 
зробити висновок, на основі чітких та переконливих доказів, що хімічна зброя 
була використана проти цивільного населення. Вони почали з відеозаписів, 
а потім використали показання свідків, медичні висновки, результати медичних 
лабораторних досліджень, аналіз зброї та технічні експертизи для підтвердження 
того, що атака була умисна.

По‑друге, як збирач доказів, пам’ятайте, що цінним є репортаж, який показує 
вчинення злочину. Але ваші зусилля по встановленню зв’язку і доказів обізнаності 
ймовірно будуть більш важливими для довгострокового правосуддя та 
відповідальності. Лише за 7,5 годин перебування на місці події разом із наступним 
аналізом, команда слідчих ООН змогла довести вчинення злочину – напад 
хімічною зброєю на цивільне населення ‑ чіткими та переконливими доказами. 
Це була легка частина. Набагато важче довести, хто та як це зробив, і на час 
написання цього матеріалу це ще не було зроблено.

Для підтвердження висновку, що цивільних піддали дії нервового агенту, відеозаписи 
проаналізували разом із клінічними медичними дослідженнями, які показали типові 
симптоми дії нервового агенту, а також із свідченнями тих, хто вижив, медсестер та докторів, 
які деталізували симптоми, які вони побачили та відчули після обстрілу. Відеозаписи, медичні 
висновки та свідчення свідків є підкріплюючими доказами, тому що вони підтверджують 
результати тестів крові та сечі. Разом ці джерела доказів підтверджують використання заріну, 
але знову ж ці докази ще не доводять, чи отруєння сталося з умислу, а також не вказують на 
джерела газу.

Слідчі ООН також відвідали місце події, яке, як вважалось, було місцем удару ракет, які несли 
отруту. Технічний та медичний аналіз зони ураження, разом з подальшими лабораторними 
аналізами підтвердили, що ракети і їх фрагменти містили газ зарін. Цей аналіз зони ураження 
та зброї надали так звані непрямі докази, тому що результати дозволили слідчим зробити 
висновок, що напад був навмисний, оскільки малоймовірно, що заряджені заріном ракети 
земля-земля запустилися самі собою.

Свідчення очевидців, які підтверджують, що бомбардування сталося безпосередньо перед 
тим, як постраждалі почали показувати ознаки отруєння, далі підтверджує висновок, що 
ракети земля-земля були використані для доставки газу.

Наступним кроком є доведення вини шляхом розкриття доказів, які пов’язують злочинця та 
злочин. Це називається доказами причетності. Без зв’язку між злочином та особою ми не 
можемо забезпечити відповідальність. У цьому випадку початкове розслідування вказувало, 
що тип ракет і установок, що використовувалися для атак на Гуту, були збройні системи, що, 
як відомо та задокументовано, належали та використовувалися виключно збройними силами 
сирійського уряду. Якщо цей факт буде доведено, він ймовірно буде доказом причетності, що 
пов’язує атаку із сирійським режимом. Для кримінальної відповідальності необхідно буде піти 
на крок далі та ідентифікувати окремих осіб, які віддали наказ, виконали його, допомагали або 
дозволяли напад.
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ВІД ЕКСПЕРТА 
Розслідування було іноді схоже на складання головоломки, і кожний доказ має індивідуальне 
місце у пазлі. Однак на відміну від складання пазлу слідчий не має змоги подивитися на 
коробку і побачити, як виглядатиме кінцева картина. Слідчі повинні уважно збирати 
«частини» головоломки з різноманітних джерел, а потім об’єднувати їх, користуючись 
логікою та здоровим глуздом, для того щоб побачити цілу картину. Хоча частково кар-
тина може розкриватися по мірі того, як все більше та більше частин додається, слідчі 
не можуть побачити усю правду, поки не буде вставлена остання частина. 

Ця аналогія також демонструє відносини між доказами та спекуляціями. Уявіть, 
що особа, яка збирає пазл, подібно до слідчого не знає, як буде виглядати завершена 
картина. Така особа не може подивитися на будь-яку окрему частину та побачити усю 
картину. Якщо в цієї особи є лише десять відсотків від усіх частин пазлу, і вона складе 
їх найкращим чином, все одно ймовірно буде неможливо точно вгадати, як виглядає 
уся картина. Особа може вгадувати, але якщо не вистачає дев’яносто відсотків пазлу, 
дуже вірогідно, що вона все одно буде неправа. Чим більше частин буде знайдено, тим 
менше потрібно буде гадати щодо усієї картини. Подібним чином у розслідуванні 
слідчий повинен зібрати усі докази та скласти їх, керуючись здоровим глуздом, до 
того як буде розкрита чітка картина подій. Хоча помилкова здогадка щодо того, 
як виглядатиме пазл, не має наслідків, важливість розслідування щодо прав людини 
вимагає, щоб слідчий ніколи не спекулював чи вгадував щодо основних фактів справи. 
Слідчий повинен уважно та методично збирати якомога більше доказів у надії, що їх 
буде достатньо для встановлення подій без здогадів.

Витяг з Довідника Розслідувань Прав Людини Дермота Грума.

?
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ЧАСТИНА III
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЮРИДИЧНИХ ДОКАЗІВ

Верифікація – це процес підтвердження того, що відеозапис є дійсно тим, чим воно претендує бути, 
та було зняте в певні час, дату та місці. Це допомагає медіа, правозахисникам, слідчим, аналітикам 
та юристам довіряти змісту відеозапису та використовувати його для складення повної картини. 
Це також збільшує шанси відеозапису бути використаними як доказ у суді. Процес верифікації 
стосується як самого запису, так і метаданих, оскільки їх обох можна підробити або ними 
маніпулювати.

1) МОЖЛИВІСТЬ ВЕРИФІКУВАТИ

Визначено: Метадані

Додаткова Інформація

Відеофайл має два рівні змісту: зображення, яке ми бачимо, та приховані дані, яких ми не бачимо. 
Ці приховані дані називаються «метадані». За приблизним визначенням, метадані це дані про 

дані. З практичної точки зору, метадані це інформація про час, дату, місце, модель використаної 
камери та інше, що автоматично записуються разом із записом. Можна думати про це як 

інформацію «за кулісами». Щоб дізнатися більше про метадані, дивіться «Як Записати Метадані 
та Документування»: archiveguide.witness.org/create/what-metadata-capture.

Щоб дізнатися, як робити запис так, щоб ваш репортаж було легко підтвердити слідчим, аналітикам, 
юристам та потенційно судам, дивіться «Базові навички», «Відеозйомка безпечних місць подій» 

та «Додавання необхідної інформації» за посиланням vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/

Для того щоб перетворити інформацію у юридичний доказ для процесу, якому суд зможе довіряти 
та використати для прийняття рішення, інформація повинна мати дві ключові характеристики: 
вона повинна бути надійною та релевантною. Ці надійні та релевантні докази потім включаються 
у контекст. Контекст – це просто те, як ви сплітаєте докази докупи, щоб розказати про те, що 
трапилося, з ким, коли та де, а також про те, хто має бути притягнутий до відповідальності.

ВІРОГІДНІСТЬ
Для того, щоб будь-хто міг покладатися на ваш репортаж – медіа, правозахисники, управлінці та 
суди – ваш репортаж повинен бути таким, що заслуговує довіри. Наприклад, репортери повинні 
бути впевненими, що те, що вони показують, є реальним, але вони можуть показувати репортаж із 
застереженням, що «Цей репортаж не було перевірено незалежним чином». Юрист не може. Коли 
юрист подає відео-доказ суду, він або вона повинні бути абсолютно впевненими, що відеозапис 
показує те, що юрист говорить. 

Ось три ключові характеристики, які збільшують вірогідність вашого репортажу та яких 
в загальному можна досягти, слідуючи наступним основним порадам щодо зйомки:

http://archiveguide.witness.org/create/what-metadata-capture
https://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/
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Автентичний означає, що оригінальний відео файл вільний від будь-якого маніпулювання, 
включаючи зміну назви файла, доповнення, видалення, редагування або псування, а також 
те, що він був належним чином збережений та переданий слідчим у його початковому 
форматі.

Chain-of-Custody означає, що кожна володіння була детально задокументоване на шляху 
матеріалу з вулиці, де він був знятий, до слідчих, потім до юристів, а потім до суду. 
Доведений шлях доказу допомагає встановити, що не було можливості для псування або 
маніпуляції з невідомих джерел.

Вірогідність зводиться до технік:

• використання основних технік зйомки, які роблять легким підтвердження 
матеріалу,

• збереження оригінального файлу, і
• документування, як зйомка (в ідеалі оригінальний файл) рухався з моменту 

зйомки до судової зали.

Правила щодо доказів відрізняються від країни до країни та від суду до суду, так 
що неможливо вказати чіткі та швидкі правила щодо того, як надійний відеозапис 
повинен бути допущений в суді. Однак підсумок такий: відеокліп повинен бути 
підтверджений. Він повинен бути тим, чим ви кажете, що він є. Він не може бути 
підроблений або оброблений. Володіння оригінальним файлом та можливість довести 
шлях доказу – хоча й не є абсолютно необхідним у кожній юрисдикції – зробить 
процес верифікації набагато легшим та збільшить вірогідність відеозапису. Відповідно 
кожний – від медіа до правозахисників, слідчих, юристів та суддів – може більше йому 
довіряти.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ 

2) АВТЕНТИЧНІСТЬ

3) ДОВЕДЕНА ОХОРОНА РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ПРИ ЇХ ПЕРЕДАЧІ 
(CHAIN OF CUSTODY)
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Належність це те, який зміст ви вирішите показати в камері. Доказ є належним, або 
релевантним, якщо він допомагає довести або спростувати факт, який досліджується 
в розслідуванні або в судовому процесі. Він не обов’язково повинен зробити факт 
достовірним, але він повинен принаймні збільшувати або зменшувати вірогідність якогось 
факту. Ось дві ключові характеристики, які збільшать належність вашого репортажу:

Як описано в розділах «Анатомія злочину» та «Планування збору доказів», кожний злочин 
розбивається на «елементи». Відеокліп є належним, якщо він допомагає довести один 
з цих елементів. Якщо ж ні, він імовірно є нерелевантним та не буде прийнятий в суді. Ось 
приклад:

Якщо Міжнародний Кримінальний Суд висунув лідеру бойовиків звинувачення в призові 
дітей-солдатів, але не в катуванні, зйомки дітей у військових тренувальних таборах будуть 
релевантні. Зйомки того як дорослі солдати катують цивільних – хоча злочинне і жахливе – 
вірогідно не буде належним і, відповідно, не буде прийнято як доказ.

До цього правила є винятки. Коротко кажучи, бувають випадки, коли докази можуть 
чітко довести елемент злочину, але не будуть прийняті, тому що вони є дублюючими або 
плутаючими. Наприклад:

•  Якщо серія фотографій масових поховань вже були прийнята та розглянута суддею, 
відеозапис може бути неприйнятим, оскілький він містить таку саму інформацію.

•  Короткий тремтячий відеозапис, що включає постійний рух з багатьма змінами 
фокусу, може бути неприйнятим, навіть якщо він показує як у початкову школу 
влучила заборонена бочкова бомба, тому що глядач не може зрозуміти відеоролик.

Навіть якщо доказ доводить елемент злочину, суддя може не включити доказ у справу, 
якщо доказ упереджений. Доказ упереджений, якщо він провокує емоційну прихильність 
або вводить в оману або нечесно впливає на суддю або присяжних. Розгляньте наступні 
приклади відеозаписів, які можуть бути недопущені як доказ.

• Відеозапис сварки з поліцією, який включає аудіо запис запальних звернень до 
полісменів, такі як «Гей ти, чому ти така ***? Залиш ту людину в покої, ***, він нічого 
не робить. Злізь з нього, ***. **** менти. *** менти усі злочинці.» Це можуть не 
прийняти, тому що аудіо запис образливий і містить повно необґрунтованих оцінок, 
які викликають емоції.

•  25-річну людину звинувачують у нападі, але немає даних про попередні арешти чи 
нещодавнє насильство. Відеозапис того, як ця людина у віці 15 років спричиняє бійку 
під час хокейного матчу десять років тому, ймовірно не буде прийнятий. 

2) НЕУПЕРЕДЖЕНИЙ

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Щоб отримати більше 
інформації про те, як 

зняти релевантний 
запис, що доводить 

елементи злочину, 
дивіться «Планування 

збору доказів» 
а посиланням

vae.witness.org/uk/
відео-як-доказ/

НАЛЕЖНІСТЬ

1) ДОПОМАГАЄ ДОВЕСТИ ЕЛЕМЕНТ СТВЕРДЖУВАНОГО ЗЛОЧИНУ

https://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/
https://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/
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Висновок —відеозапис може бути використаний в суді, якщо воно є надійне та 
релевантне. Чим більш надійний та релевантний відеозапис, тим більше суддя або 
присяжні можуть йому вірити. Використовуйте прийоми зйомки разом з навичками 
правильного керування контентом для посилення надійності вашого матеріалу. Для 
максимальної релевантності вашого матеріалу, дізнайтеся більше про елементи 
злочину, оскільки це допоможе вам вирішити, яку інформацію схоплювати в об’єктив 
камери.

ЩО ТРЕБА ЗАПАМ’ЯТАТИ 
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